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De voorbereidende les voor groep 3-8, 
gegeven door leerkracht 

Inclusief videoles: Lamoraal redt afval
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De Voorbereidende les Groep 3-8, door leerkracht

Afval is één van de uitdagingen van deze tijd. We produceren jaarlijks heel veel 
vuilnis. We recyclen afval deels, maar wat kunnen we nog meer doen om de 
 hoeveelheid afval te verminderen?

Avri is in 2022 gestart met het project 'Afvalvrije scholen'. Na een geslaagde pilot wil 
Avri alle basisscholen in Rivierenland de mogelijkheid bieden om een afvalvrije school 
te worden. Avri heeft Professor Lamoraal gevraagd mee te denken.

Professor Lamoraal pakt de handschoen op. Hij wil kinderen in Rivierenland bewust 
maken van hun eigen aandeel in het verminderen van afval in de school en van 
milieuvervuiling in het algemeen. Hij wil de kinderen prikkelen om anders met afval om 
te gaan.

De deelnemende scholen krijgen kosteloos en op verschillende momenten activiteiten 
aangeboden. Zo betrekken we de kinderen meerdere keren bij het afvalvrij houden van 
de school en blijft het onderwerp ‘levend’.

Missie Lamoraal:  Alle scholen in Rivierenland worden afvalvrij 
Visie Lamoraal: 

Wie is professor Lamoraal?
Professor Lamoraal is een markante figuur die altijd op  
onderzoek uit is. Hij verwondert zich over uiteenlopende 
 onderwerpen en vertelt zijn verhaal vanuit zijn  
laboratoriumkast. Met een klassikale videoles worden  
onderwerpen uitgediept en altijd is er een creatieve  
verwerkingsopdracht.  Op dit moment is Lamoraal erg 
bevlogen om oplossingen te bedenken voor de  
uitdagingen rondom afval.
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Professor Lamoraal redt afval

Een schone toekomst voor iedereen. En daar ben je zelf 
verantwoordelijk voor. 
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Inhoud
Algemeen doel: Minder afval per school!
Doel gr 3-8: Kinderen zijn zich bewust van afval en van de waarde daarvan. 
Doel gr 5-8: Afval is een grondstof. Anders leren denken over afval: circulair denken.

Opbouw les
1. Klassikale introductie
2. Interactieve video + kernopdrachten
3. Doel bespreken
4. Het kiezen van de Afvalredders
5. Creatieve verwerkingsopdracht voor verschillende leeftijdsgroepen <optioneel>

Klassikale introductie

Aanwakkeren van het onderwerp (ophalen voorkennis), bijvoorbeeld door:

- Vraag: Wat weet je al over afval?
- Vraag: Hoe ga je thuis om met afval? Hoeveel prullenbakken heb je?
-  Laat de kinderen hun laatjes opruimen. Hoeveel afval heb je dan?
Wat kun je scheiden?

- Kieper een vuilnisbak om en bespreek de inhoud. Welke soorten afval zie je?

Doel bespreken

Voor groep 3-8: Aan het einde van deze les:

- heb ik geleerd over de geschiedenis van afval;
- weet ik welke soorten afval er zijn;
- kan ik zelf verschillende soorten afval onderscheiden;
- weet ik hoe afval nuttig kan zijn;
-  weet ik dat ik zelf mede-verantwoordelijk ben voor een 

afvalvrije en dus schonere wereld.

Aan het eind van de les weten we wie Afvalredder van 
deze klas gaat worden.
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Interactieve video + kernopdrachten

De twee kernopdrachten zitten verwerkt in de videoles. Tijdens het filmpje stelt 
 professor Lamoraal een vraag en geeft een opdracht aan de kinderen. Het is de 
bedoeling dat de leerkracht de video dan even stop zet. Het is daarom handig om de 
video eerst zelf te bekijken. De leerlingen kijken deel 1 en deel 2 van de video. Het is aan 
de leerkracht om dit in één of twee keer te doen. 

Korte beschrijving inhoud video 

Professor Lamoraal neemt je mee in zijn nieuwe onderzoek naar afval. In deze video 
vertelt hij over de geschiedenis van afval en de huidige manier van afvalverwerking. Hij 
bedenkt wat de toekomst zou moeten zijn. 

Aan het eind van deel 1 van de videoles stelt Lamoraal de klas een vraag. 
Zet de video dan even stil zodat de lunchtafel zichtbaar blijft. Bij deze vraag horen de 
werkbladen Lunch-afval en recycling. Geef de kinderen de ruimte om antwoorden op te  
schrijven en na te denken over oplossingen. Bespreek de antwoorden met de kinderen 
in de klas.

Aan het eind van de video deel 2 doet Professor Lamoraal een oproep aan de klas. 
Welke leerling wil ‘Afvalredder’ worden? (zie stap 4) 

1e kernopdracht: Afvalquiz 
(passend voor alle groepen)

Lamoraal eet zijn lunch. Wat blijft er over? Hoe moet je het afval dat overblijft van de 
lunch recyclen? Alles wat op de tafel staat mag gezien worden als afval. Deze vraag 
kunnen de leerlingen bijvoorbeeld beantwoorden op een wisbordje en/of download het 
werkblad + antwoordvel ‘ Afvalquiz’ van de website. 

2e kernopdracht: Van waardeloos naar waardevol 
(Leerkracht bepaald wanneer deze optionele kernopdracht ingepland wordt)

Bekijk nogmaals de lunch van Lamoraal. Hij heeft in het filmpje uitgelegd dat recycling 
belangrijk is. De vraag luidt: Wat zou je kunnen maken met de materialen op de tafel 
van Lamoraal? Welk nieuw product bedenk jij? Kies minimaal 1 object van de tafel, 
combineer het eventueel met andere onderdelen. Denk ook vast na hoe je dat gaat 
organiseren.

In groepjes kunnen de kinderen aan de slag om een idee uit te werken. Ze kunnen er 
bijvoorbeeld een muurkrant of poster van maken. Werk je in de klas met computers, 
dan kun je de kinderen ook presentaties laten maken met behulp van Powerpoint of 
Prezi. Laat ze de presentaties vervolgens vertonen aan de klas.
Het bijbehorende werkblad ‘Waardeloos-waardevol’ vind je op de website.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL22OeYL9nKqGiC9AGAj_weQ06rKzrQ8Ge
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Leerkracht wijst Afvalredder(s) aan

Aan het eind van de video vraag Professor Lamoraal om een of twee  
Afvalredders per klas om deel te nemen aan het Afvalredders-team. 
De Afvalredders gaan de verschillende afvalstromen binnen de school in kaart 
 brengen. Zij verzinnen manieren om de hoeveelheid afval te verminderen en manieren om 
afval op originele wijze te hergebruiken.

De eerste bijeenkomst van het Afvalredders-team wordt begeleid door de afvalcoach van 
Avri. In het team zit een betrokken volwassene (dit kan de directeur zijn, een leerkracht of 
twee betrokken ouders) die na de eerste les nog – tenminste – twee keer met de Afval-
redders samenkomt om de plannen uit te werken. 

Als school spreek je zelf af hoeveel kinderen per klas in dit team zitten. Daar zijn jullie vrij 
in, want dat is afhankelijk van de school. Door klasdoorbroken te werken maak je een hele 
school verantwoordelijk voor dit afvalproject. Het is ook mogelijk om één klas - 
bijvoorbeeld groep 5 of 6 - als de afvalredders van de school aan te wijzen. 

 Creatieve verwerkingsopdracht voor verschillende 
leeftijdsgroepen (optioneel)

Hieronder volgen een aantal opdrachten om op een creatieve manier met afval aan de 
slag te gaan.

Opdracht 1: Dagboek
Geef de kinderen de opdracht een dagboekje bij te houden waarin ze noteren wat ze 
op een dag allemaal weggooien. De hogere groepen kunnen ook een dagboek 
bijhouden van het afval van hun vader of moeder. Op de website zijn werkbladen te 
vinden voor de verschillende niveaus. Zo creëer je bewustwording bij de kinderen:  wat 
gooien zij (of hun ouders) dagelijks weg?

Het is leuk om de kinderen te laten voorspellen hoeveel afval ze weggooien. Zodra ze 
de hoeveelheid hebben bijgehouden, kun je met ze bespreken of ze verschil zien 
tussen de voorspelling en de realiteit. Hebben ze een goed beeld van wat ze eigenlijk 
allemaal weggooien?

Uitbreiding voor de hogere groepen:
Laat kinderen nadenken over de vraag: Welk afval zou je kunnen hergebruiken? 
En hoe? Kijk of kinderen tot een oplossing kunnen komen met hun eigen afval.

Laat ze eventueel in tweetallen samen werken en elkaar bevragen. 
- Was dit afval echt nodig?
- Kun je dit afval voorkomen en zo ja hoe?
-  Zo nee, wat kun je dan doen om zo min mogelijk schade aan het milieu toe te brengen?
-  Kun je met een van de dingen die je hebt weggegooid een nieuw product bedenken?
Dus van een waardeloos naar een waardevol product (circulair denken).
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Opdracht 2: Maak een afvalposter
Wanneer je al een poos bezig bent met dit project zul je waarschijnlijk ontdekken  dat 
het voor sommige afvalsoorten niet duidelijk is bij welke afvalstroom het hoort.  Neem 
bijvoorbeeld de verpakking van thee. Hoort het theezakje in de biobak?  
En mag dan ook het labeltje in diezelfde bak of moet je dat eraf halen? En is dat 
l abeltje eigenlijk van papier of van plastic? Of neem dat papieren handdoekje bij de 
wastafel. Heb je je wel eens afgevraagd of het verschil maakt of dat nat of droog is 
voor dat je het in de oud  papierbak gooit?  

De opdracht is om voor elke afvalstroom (PDB, GFT, papier en restafval) een poster te 
maken. In één oogopslag moet duidelijk worden wat er wel en wat er niet in een 
afvalbak thuishoort. Vraag kinderen vooral op zoek te gaan naar de lastige gevallen en 
dit te onderzoeken. 

Opdracht
Stap 1: inventariseer de twijfelgevallen 
Stap 2:  onderzoek bij een betrouwbare bron waar het 

afval hoort (bijv. www.avri.nl/afvalwijzer)
Stap 3: ontwerp de poster 
Stap 4:  presenteer de poster en geef het een mooi 

plekje in de school of klas.

Tip: 1:  Het inventariseren van de twijfelgevallen is 
een mooi startgesprek met de hele groep.  
De volgende stappen zijn geschikt om in 
 subgroepen uit te voeren, waarbij één groep 
werkt aan één van de afvalstromen.

Tip 2:  Denk ook eens aan een beslisboom. 
Een actuele vorm die ook hierbij een mooie en 
heldere opzet kan zijn.
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Opdracht 3: Maak zelf allesreiniger van sinaasappel
Via de onderstaande link vind je een recept om stap voor stap allesreiniger te maken op 
basis van een natuurlijk product. Let op: dit project duurt minimaal twee weken. 
www.hetkanwel.net/2013/03/13/zo-maak-je-zelf-allesreiniger-op-natuurlijke-basis-
met-sinaasappelschillen/

Opdracht 4: Levensloop van een product
Dit project voor gr 7- 8 heeft als doel bewustwording. Bestel iets online (privé of als 
school) en laat het pakket op school afleveren. Onderzoek met de kinderen wat de 
afvalstromen zijn. 
Bedenk hoeveel afval er is ontstaan bij dit product. Van grondstof tot afleveren van de 
doos in de klas. Je kunt denken aan het productieproces, de grondstof en verpakking-
en. Maar het product moet ook vervoerd worden. Welke afstand moet er afgelegd 
worden, van oorsprong tot aan het afleveradres? Hoeveel afval stromen levert dat op? 
Denk hierbij ook aan brandstof van auto, boot of vliegtuig.
Hoe zou het anders kunnen? Stel bijvoorbeeld vragen als: heb je dit echt nodig? 
Bestaat er ook een product dat hetzelfde doel dient, maar minder milieubelastend is? 
Kun je het product lokaal kopen in plaats van online bestellen? Maakt dat voldoende 
verschil?

Tot slot

Onze website www.afvalredders.nl vullen we met  
handige tips en linkjes, voorbeelden van mooie  
projecten en inspiratie. Heb je zelf leuke foto’s van  
de projecten in je klas dan ontvangen wij die graag! 
(vergeet niet de AVG-regels te volgen. Wij zullen  
kinderen in ieder geval niet herkenbaar plaatsen)

www.afvalredders.nl
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